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Devoon als software-ontwikkelaar
Devoon kent al sinds de oprichting het 
motto: ‘het kan altijd “beter”. En dat is 
nog steeds de basis van alle ontwikke-
lingen voor het notariële softwarepak-
ket assyst. Voordat ze beginnen met de 
ontwikkeling, onderzoeken de ontwikke-
laars eerst wat de gebruikers verwachten 
of wensen. Op deze manier blijven de 
mogelijkheden van assyst perfect aan-
sluiten op dat wat het notariaat wil.

Wat technisch kan is niet altijd 
de juiste oplossing
Gebruikers komen soms met een pro-
bleem en vragen daarvoor een techni-
sche oplossing. Door de grote expertise 
binnen Devoon kunnen de softwarespe-
cialisten vrijwel altijd een oplossing bie-
den. Devoon is er echter van overtuigd 
dat je een technische oplossing alleen 

moet inzetten als integraal onderdeel 
van het grote geheel: van het software-
pakket assyst. Een op zich prima wer-
kende ad hoc-oplossing kan namelijk 

elders weer een nieuw probleem ver-
oorzaken. Vandaar dat de technici van  
Devoon constant met elkaar, de consul-
tants én gebruikers overleggen om er-
voor te waken dat assyst een volledige 
geïntegreerde software-oplossing blijft. 

Als het werkt moet het wel 
gebruikt worden
Dat software iets kan wil niet zeggen dat 
het daarvoor ook gebruikt wordt. Als 
een gebruiker een bepaalde functie niet 
prettig vindt werken, zal hij of zij deze 
functie links laten liggen en een omweg 
zoeken om hetzelfde doel te bereiken. 
Dat kost tijd en waarschijnlijk ook erger-
nis. Daarnaast is het zonde van de ener-
gie en passie die de ontwikkelaars van 
Devoon in hun werk stoppen. Redenen 
genoeg om elke functie binnen het pak-
ket te maken vanuit het oogpunt van de 
eindgebruiker. De tevredenheid van de 
gebruiker is voor een ontwikkelaar het 
mooist mogelijke compliment, en de 
reden om elke dag weer het uiterste uit 
zichzelf te halen.

Het juiste antwoord op de gestelde 
vraag: “Wanneer is software goed?”  
luidt voor Devoon dan ook: “Als de 
gebruikers álle functies van het com-
plete pakket met plezier gebruiken.”

Een binnen het notariaat veel gehoorde opmerking over 

automatisering en software is: “Het moet het gewoon 

doen”. Logisch, maar de realiteit blijkt vaak anders.  

Bovendien is ‘Het gewoon doen’ eigenlijk ook niet  

voldoende. Automatisering moet namelijk óók goed  

afgestemd zijn op de mensen die het gebruiken.
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De Lexxyn Groep: ICT voor de juridische praktijk
Devoon maakt deel uit van de Lexxyn Groep. De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven die ICT diensten 
leveren binnen de juridische sector: de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderspraktijk. De partners leveren proces-
ondersteunende producten en diensten op het vlak van kantoorautomatisering, cloud computing, digitale spraakverwerking, 
documentmanagement, webdiensten en portals en telecommunicatie. Ook bieden zij speciaal voor advocaten, notarissen  
en deurwaarders ontwikkelde software. De gebundelde ervaring en collegiale samenwerking van de partners maakt de 
Lexxyn Groep tot dé kennispartner voor de juridische sector. Bij de Lexxyn Groep vinden zij één aanspreekpunt voor alle  
ICT-producten en -diensten.


